
Zapisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności 
 

1. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy, służący do rozliczenia 

Przedmiotu Umowy spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności 

(split payment), tzn. że do ww. rachunku bankowego jest przypisany rachunek VAT.a 

faktura (w przypadku gdy towary lub usługi będące Przedmiotem Umowy znajdują się 
na liście określonej w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od 
towarów i usług) będzie zawierać specjalne oznaczenie w postaci zapisu: „mechanizm 

podzielonej płatności”, a także spełniać będzie inne warunki określone w powszechnie 

obowiązujących przepisach w tym zakresie. 

2. Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury realizuje z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności (split payment). 

3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego 
płatności w systemie podzielonej płatności (split payment). 

4. Płatność za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy będzie dokonana przez 

Zamawiającego przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze w 
terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

Wykonawca  oświadcza, że rachunek wskazany na fakturze został wskazany w 
zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez 
Wykonawcę do naczelnika właściwego urzędu skarbowego i znajduje się na tzw. „białej 

liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług. 

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie 
znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT” lub rachunek wskazany przez 
Wykonawcę nie spełnia wymogów określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za prawidłową realizację Przedmiotu 
Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawcę, który będzie 

umieszczony na przedmiotowej liście oraz będzie spełniał warunki określone w ust. 1.  
W takim przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie 
w  płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego w 

ust. 5 do 7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku 
spełniającego wymogi, o których mowa w zdaniu poprzednim.  

6. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez 
Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 1 oraz 
5  okażą się niezgodne z prawdą. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu 

wszelkie obciążenia nałożone z tego tytułu na Zamawiającego przez organy 
administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała u 

Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowania 
przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na 
podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur dokumentujących realizację 

Przedmiotu Umowy, jak również braku możliwości zaliczenia przez Zamawiającego 
wydatków poniesionych z realizacją Przedmiotu Umowy w koszty uzyskania przychodu. 
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